
CAMMINO DELLA FORTUNA

In 31 dagen loopt Laura
Lazzarini uit Eyserheide het
geluk tegemoet
31 dagen, 31 wandelingen, 31 ondernemers, 31 gesprekken.
De hele maand januari wandelt Laura Lazzarini uit Eyserhei-
de door heel Heuvelland en zo stippelt ze haar Cammino
della Fortuna uit. Een pad van geluk.
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Een turbulent jaar, zo is 2020 zonder heel erg te overdrijven wel te
omschrijven. Voor kleine, zelfstandige ondernemers kwam daar
nog een schepje bovenop. Of ze zaten duimen te draaien omdat
het werk was opgedroogd, of ze moesten zo hard werken dat ze

amper tijd hadden voor zichzelf. Voor Laura Lazzarini (52), zelf
zelfstandig ondernemer, is dat het uitgelezen moment om stil te
staan bij waar je gelukkig van wordt. Maar dan wél al wandelend.
Laura heeft zichzelf gelukkig gewandeld. Gewoon, rondom haar

Laura Lazzarini gaat elke dag in januari een wandeling maken met een ondernemer in het Heuvelland.
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Laura heeft zichzelf gelukkig gewandeld. Gewoon, rondom haar
eigen woning in Eyserheide. Ze begon jaren geleden met een dage-
lijkse ommetje. „Aanvankelijk om wat af te vallen, maar ik merkte
snel dat wandelen veel met me doet. Mijn hoofd wordt leeg, ik
word creatief en voor problemen zie ik oplossingen.”
In het dagelijks leven is ze businesscoach, en dat doet ze nu wan-
delend met zzp’ers die vast zijn komen te zitten. „Daarmee bereik
je meer dan dat je binnen zit. De natuur houdt je een spiegel voor.
Ik zie onderweg altijd wel iets dat ik kan vertalen naar de
praktijk.”

Italiaans
Maar door corona raakte ze zelf ook even van het wandelpad. B&B
Dalauro, die haar man Rob runt, liep in de zomer ineens zo vol dat
ze alle zeilen bij moesten zetten.
Op het moment dat de rust wederkeerde, nam Laura een beslis-
sing: „Ik besloot elke dag van januari een wandeling te maken op
steeds een andere plek in het Heuvelland. Eerst voor mezelf, maar
daarna bedacht ik dat het misschien leuk zou zijn om elke dag een
ondernemer te vragen mee te lopen. Dan kan ik laten zien hoe
mooi het Heuvelland is, ook in de winter. De bedoeling is na dit
jaar weer de weg van het geluk te vinden; omdat ik half-Italiaans
ben heb ik het de Cammino della Fortunagenoemd.”

Credohuis
Om ondernemers overstag te halen, koppelde ze een goed doel aan
de wandelmaand: het Credohuis voor dakloze jongeren in Maas-
tricht. De eerste stappen op het pad van geluk, op 1 januari, zet ze
met mede-oprichter Eric Casters van het Credohuis. Inmiddels
heeft ze al 25 ondernemers die met haar willen wandelen, ze sluit
af met de burgemeester van Gulpen-Wittem.

Gaan ze het geluk vinden in januari? „Ik ben ervan overtuigd dat
het de reis is waar je het geluk ervaart. Geluk is niet het eindpunt.”
Kijk voor meer informatie op www.camminodellafortuna.nl (htt-
ps://lauralazzarini.nl/camminodellafortuna/).
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